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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 15/2555 

วันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
4. นางสาวกาญจนา เงินออน (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
6. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
7. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
8. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
9. ผศ.กรองทิพย เนียมถนอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
กรรมการ 

10. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ติดราชการ 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร ติดราชการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา ติดราชการ 
4. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ลาราชการ 
5. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง ติดราชการ 
6. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 
7. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ติดราชการ 
8. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการทีม่าประชุมและเหน็วาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีไปราชการเพื่อเขารวมประชุมการพิจารณาอัตราเงินเดือน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากอธิการบดีติดราชการ  เขารวมประชุมระดมสมองเพื่อใหไดแนวปฏิบัติของ 

พนักงานมหาวิทยาลยั ณ หองสิตารมย  ช้ัน 2 อาคารฝกประสบการณวิชาชีพ “พระนครแกรนดวิว” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมอบหมายให ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง เปนประธานการประชุม 
ในครั้งนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 หนังสือขอบคุณจาก Abhinav Education Society’s University 
of Pune 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการไดรวมลงนามทํา MOU ในอนาคตจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสําหรับ 

นักศึกษาและอาจารย และไดรับหนังสือตอบขอบคุณจาก Abhinav Education Society’s University of 
Pune 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานความตองการดํารงสถานภาพในสถาบันอุดมศึกษากลุมใหม 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุมใหม นําเสนอรายงาน 

การวิจัย การศึกษาความตองการดํารงสถานภาพในสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการดํารงสถานภาพ (ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย) ของพนักงาน 
สถาบันอุดมศึกษากลุมใหมที่ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน  ขอมูลดังกลาวสะทอนภาพความตองการ 
และสถานภาพตาง ๆ  ของผูมีสวนไดสวนเสียกับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยกลุมหนึ่ง คือ 
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ ซึ่งผูบริหารสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผน กําหนดนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยกลุมใหมไดระดับหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.4 การดําเนินงาน “สถานีโทรทัศนดาวเทียมราชภัฏ” 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มีการประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงาน “สถานีโทรทัศนดาวเทียมราชภัฏ” “มหาวิทยาลัยไทย 

เพื่อความเปนไท” ตามหนังสือจากสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ ลงวันที่ 26 
มิถุนายน 2555 สรุปประเด็นไดแก 1. เงื่อนไขการติดตั้งและคาใชจาย 2. ประโยชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จะไดรับ จึงขอเสนอขอมูลรายละเอียดดังกลาวตอที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5 กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระคุณแม 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระคุณแมในวันพุธที่  8 สิงหาคม 2555 

เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกองพัฒนานักศึกษา  และขอเรียนเชิญทานผูบริหารทุกทานรวมแตงกายชุดปกติ 
ขาวรวมพิธีเทิดพระเกียรติในวัน เวลา ดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.6 งานพระราชทานปริญญาบัตร ป 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดฝกซอมบัณฑิตในวันที่1820 สิงหาคม 2555 และ 

บัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 จัดดําเนินการ ดังนี้ วันที่ 18 สิงหาคม 
2555 แยกนักศึกษาฝกซอมแตละคณะ วันที่ 19 สิงหาคม 2555 ฝกซอมที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 สิงหาคม 2555 จัดพิธีซอมใหญเพียง 1 รอบ และวันที่ 20 สิงหาคม 2555 
เวลา 18.00 น. งานฉลองบัณฑิตจัดที่หอประชุมจํานวน 80 โตะ และจัดเต็นทดานหนาหอประชุมจํานวน 30 โตะ 
และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานฉลองบัณฑิต 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
14/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 14/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 14/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
24 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30  น.  ณ ห องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
24 กรกฎาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะครุศาสตร รายงานการดําเนินโครงการกองทุนการศึกษา ตามบันทึกขอความ 

ที่ ศธ. 0550.2/ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ดังนี้ 

• แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการกองทุนการศึกษา ฯ 

• ติดตอประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนวัดจุฬามณี นายสมนึก  อ่ําพันธและโรงเรียน 
มาลาอีสงเคราะห นายพิสิทธ์ิ สุขสาลี เพื่อวางแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และโรงเรียน 
ตนแบบดานคุณธรรม โดยจะนัดประชุมรวมกันภายหลัง (อยูระหวางกําหนดวัน/เวลา) 

• คณะครุศาสตรจัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบดานคุณธรรมบรรจุในแผน 
งบประมาณ ป 2556 

• วางแผนจัดนักศึกษาช้ันปที่ 5 ลงฝกประสบการณเต็มรูปแบบ ณ โรงเรียนวัดจุฬา 
มณี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

2. วันที่ 2527 กรกฎาคม 2555 การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แหงได 
ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเชิญศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาเขต 1 
ดร.กฤษณา  คิดดี เปนประธานผูตรวจประเมิน ซึ่งผลการตรวจประเมินภายในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
ไดคะแนน 88.5 คะแนน โรงเรียนประถมสาธิต ไดจํานวน 86 คะแนน โรงเรียนสาธิตมัธยมไดจํานวน 
89 คะแนน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
สภาทนายความจะตรวจรับรองมาตรฐานปริญญาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในวันศุกรที่ 

10 สิงหาคม 2555 และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมใหการตอนรับใน 
เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ในชวงเชาคณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการตอบโจทยวิจัยมี 

วัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท โดยเชิญหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเขารวม 
ณ ศูนยสามบัณฑิตในชวงเชา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน โดยรถตูออกจาก 
มหาวิทยาลัยในเวลา 08.00 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 8 สิงหาคม 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอาจารยใหม 
2. วันที่ 10 สิงหาคม 2555 สาขาเคมีรวมกับชมรมสิ่งแวดลอมจะจัดประชุมดานการ 

พัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับกรมสงเสริมสิ่งแวดลอม 
3. วันที่ 1516 สิงหาคม 2555  มีการพัฒนาเรื่องวิจัย เวลา 13.00 น. 
4. วันที่ 17 สิงหาคม 2555 กิจกรรมนักศึกษาพบผูปกครอง 
5. วันที่ 2830 สิงหาคม 2555 งานสัปดาหวิทยาศาสตร ซึ่งอยูระหวางเตรียมการและ 

ประชุมเตรียมความพรอม 
6. รายงานความกาวหนาของการใชงบฟนฟูทองฟาจําลองไดทําการตรวจรับเรียบรอยแลว 

คงเหลือแตการเบิกจาย อาคาร 5 ตรวจรับเบิกเงินงวดที่หนึ่งเรียบรอยแลวคงเหลืองวดที่ 2 อาคารศูนย 
วิทยาศาสตรสงตรวจรับแลว 

7. การอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน เพื่อรองรับการเขาสูสมาคม 
อาเซียน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 10 สิงหาคม 2555 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมเสวนาความสัมพันธอยุธยา 

ฝรั่งเศส ณ หองประชุม 317 ตั้งแตเวลา 09.0016.00 น. 
2. วันที่ 15 สิงหาคม 2555 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรูดาน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ณ อําเภออุทัย 
3. วันที่ 16 สิงหาคม 2555 สถาบันอยุธยาศึกษารับการตรวจประเมินภายในเวลา
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13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. ตามที่สถาบันอยุธยาศึกษาไดมอบงบประมาณใหคณะวิทยาการจัดการและ 

คณะวิทยาศาสตรฯ ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการป 2554 จํานวน 4 กิจกรรม  ขณะนี้คณะวิทยาการ 
จัดการและคณะวิทยาศาสตรฯ ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานยังไมครบจะตองใชขอมูลตรวจประเมิน 
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ซึ่งคณะวิทยาศาสตรฯ ยังขาดโครงการอบรมศิลปะมวยไทยและโครงการ 
ฝกอบรมปฏิบัติและการวิเคราะหคุณภาพน้ําบริเวณรอบเกาะเมือง และคณะวิทยาการจัดการโครงการ 
ประกวดรองเพลงลูกทุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจํานวน 2 ครั้ง โครงการปนจักรยานแรลลี่เพื่อการ 
อนุรักษโบราณสถาน  ซึ่งตัวช้ีวัดคือจํานวนกิจกรรมหาก 4 โครงการนี้หายไปหมายความวาจํานวน 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไมบรรลุ เป าหมาย  รายช่ือผู เข ารวมกิจกรรมเปนเปาหมายของ 
การทํางานในภาพรวมซึ่งจะตองตอบ  และมีตัวประเมินในการนําไปใช จึงขอความอนุเคราะหจากทาน 
คณบดีชวยติดตามสงโครงการใหกับสถาบันอยุธยาศึกษาในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 31 สิงหาคม 1 กันยายน 2555 สํานักวิทยบริการ ฯ จะจัดงานสัปดาหหองสมุด 

ทศวรรษแหงการอานประจําป 2555 โดยมีกิจกรรมจัดนิทรรศการหองสมุดและการจัดวิทยากรมาใหการ 
บรรยาย  และมีการออกรานหนังสือที่ใหคณาจารยไดเลือกหนังสือเพื่อใหตรงกับความตองการเขา 
หองสมุด 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอขอมูลสรุปภาพรวมจากที่ไดทําการวิจัยความเหมาะสมของ 

เวลาเวลาเปดและปดภาคเรียนในสถาบันการศึกษาทุกระดับเพื่อรองรับการเปดเสรีทางการศึกษาใน 
อาเซียนป 2558 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การซอมแซมอาคารเรียนของอาคารบัณฑิตศึกษาใกลเสร็จสมบูรณแลว หองเรียนบางหอง 

ไดเริ่มทําความสะอาดเพื่อเตรียมความพรอมที่จะใชงาน ยังคงเหลือจํานวน 2 หองเรียนที่ยังไมแลวเสร็จ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลการเขารวมประชุมคณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0550.1.2/458  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 

2. ขอแจงกําหนดการซื้อจางเบิกจาย งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ทุกประเภทดังนี้ ซื้อจาง  ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เบิกจาย  ภายในวันศุกรที่ 31 
สิงหาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมสภาวิชาการ 
2. มหาวิทยาลัยโดยมติของสภาวิชาการเรื่องหลักเกณฑข้ันตอนการเห็นชอบการขอเปด 

หลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง เพื่อเปนการเรงรัดเมื่อผานสภาวิชาการแลวไมเสนอตอไปที่ 
มหาวิทยาลัย  ซึ่งตองมีมาตรการเรงรัดคือหากไมเสนอตอภายใน 60 วัน จะตองนําเขาตามกระบวนการ 
เสนอเรื่องใหม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการเสนอหลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัยจัดทําปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาตลอดปโดยสอบถามไปยังคณะใหแจง 
สิ่งที่คณะตองการใหเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยปฏิบัติมาทั้ง 4 คณะ และจะจัดทําระบบประชาสัมพันธ 
เพิ่มเติมคือใชคุณลักษณะของนักศึกษาในการประชาสัมพันธมากกวาการแนะแนวทั่ว ๆ ไป ไดใหคณะสง 
รายช่ืออาจารยคณะละ 5 คน  และจะจัดทําวิดีทัศนทั้งระบบ  และการประชาสัมพันธ ซึ่งกองบริการ 
การศึกษาอยูระหวางการเขียนโครงการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้แตละคณะสามารถเขียนรายละเอียด 
เพิ่มเติมได ซึ่งกรรมการฝายวางแผนการรับไดดําเนินการแจงเรื่องไปที่คณะแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดประชุมวิชาการของ เฮิรบ เปนโครงการที่คณาจารยไดไปรับงบประมาณจาก สกอ. 

ที่เปนโครงสงเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการเปนเจาภาพรวมกันทั้งหมดจํานวน 6 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย 
บูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม คณะกรรมการตองการที่จะกําหนด เวลา สถานที่ รูปแบบ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามเปนเจาภาพจัดงานในวันที่ 6 มกราคม 2556 โดยจัดพรอมกับงานเปดปายศูนยวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลส งครามและกราบบั งคมทูล เ ชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
ทรงเปนประธานเปดงานในครั้งนี้ ในการนี้อาจารยของแตละที่ไดรับทุนของ สกอ. เปนโครงสงเสริมการ 
วิจัยในระดับอุดมศึกษาตองเตรียมผลงานเพื่อนําเสนอในวันดังกลาวตอไปดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 13.3015.30 น. กองพัฒนานักศึกษาไดจัดใหมีการ 

ประชุมและฝกซอมอาจารยฝายฝกซอมประกอบดวยอาจารยของคณะมนุษยศาสตรฯ คณะครุศาสตร 
และของคณะวิทยาศาสตรฯ เวลา 15.30 16.30 น. จะประชุมและฝกซอมอาจารยคณะวิทยาการจดัการ 

2. วันที่ 15 สิงหาคม 2555 กองพัฒนานักศึกษาจะจัดฝกซอมนักศึกษาตนแบบที่ลาน 
อเนกประสงคกองพัฒนานักศึกษา 

3. จากการประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ประชุมไดเสนอใหมีการประกวดการเขา 
รับพระราชทานปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษาไดทําหนังสือถึงคณะเพื่อใหคณะแจงรายช่ือ 
คณะกรรมการที่จะทําการตัดสินโดยใหสงรายช่ือภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

4. ขอประชาสัมพันธคณาจารยทุกทานที่ไปราชการที่สวนอัมพร อาจารยทานใด 
ประสงคจะใชชุดครุยขอใหแจงกองพัฒนานักศึกษาภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เนื่องจากกอง 
พัฒนานักศึกษาจะตองประสานงานไปที่รานชุดครุยอีกครั้งหนึ่ง 

5. วันที่ 9 สิงหาคม 2555 กองพัฒนานักศึกษาจะมีการอบรมเรื่องเอดสและเพศศึกษา 
ใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ จํานวน 50 คน หองประชุมศรีรามเทพ อาคารสวนหลวง 

6. วันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีการอบรมเรื่องยาเสพติดใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 
จํานวน 50 คน หองประชุมศรีรามเทพ อาคารสวนหลวง 

ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ใหนํารายละเอียดไปติดไวที่คณะ  และวันที่ 13 
สิงหาคม 2555 จะทําการตรวจเช็คครั้งสุดทายเพื่อความเรียบรอยทั้งหมด 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ควรมีการตรวจเช็คครั้งสุดทายเพื่อความ 
เรียบรอย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานความกาวหนาการเตรียมการซอมพิธีพระราชทานปริญญา ไดทําการตรวจเช็คครั้ง 

สุดทายทุกสนามเรียบรอยแลว  ซึ่งไดทําการขนยายปายสําหรับถายรูปไปทุกคณะทุกปริญญาเพื่อติดตั้ง 
ใหแลวเสร็จในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ไดทําการซอมแซมเสาธงพรอมทั้งสั่งซื้อใหมเพิ่มเติมสวนทางเขาที่ 
ยังไมเรียบรอยจะใชเวลา 2 วัน และทําการทาสีขาวแดงตั้งแตหนามหาวิทยาลัย  และไวนิลของกิจการ 
นักศึกษาอยูระหวางติดต้ังคัทเอาท 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2555 วันอังคารที่ 

21 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การจัดระเบียบการประชุมใหมีมาตรฐานและคุณภาพ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอหารือเรื่องการเชิญ 

ประชุมของหนวยงานตาง ๆ เห็นควรจัดระเบียบการประชุมใหมีมาตรฐานและคุณภาพ ตามบันทึก 
ขอความ ที่ ศธ. 0550.3.1/1921  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.3 การพฒันาอยุธยาเมืองสะอาด 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ขอหารือเรื่องการดําเนินการ 

อยุธยาเมืองสะอาด จังหวัดมีการจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยหรือไม  หรือใหมหาวิทยาลัยชวย 
จัดสรรบุคลากรในการดําเนินการพัฒนาพื้นที่เทานั้น
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นายทวีศักดิ์  จริตควร ช้ีแจงวา จังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาพื้นที่ 
บริเวณทางเดินเทาดานหนามหาวิทยาลัยทําความสะอาดในวันศุกร เนื่องจากวันเสารอาทิตยมี 
นักทองเที่ยวจํานวนมาก และไดหารือรวมกับรองอธิการดีฝายกิจการนักศึกษา ใหนักศึกษาชมรมจิตอาสา 
ชวยทําความสะอาดในวันพุธชวงบาย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกโดยมีเจาหนาที่จราจรดูแล 
เรื่องความปลอดภัยใหกับนักศึกษา  สวนในวันศุกรจะนําเจาหนาที่ไปทําความสะอาด  มหาวิทยาลัย 
รับผิดชอบดูแลความสะอาดบริเวณทางเทาและเทศบาลดูแลเรื่องการตัดแตงกิ่งไมตาง ๆ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.4 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ขอใหนําเรื่องที่สําคัญเขาหารือใน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกตัวอยางเชน เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหนําเรื่อง 
ใดเรื่องหนึ่งกลับเขามาหารือหรือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังมีบางเรื่องที่ 
ไมไดอยูในวาระการประชุมและเปนเรื่องสําคัญควรนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา  มติสภามหาวิทยาลัยขอให 
มีรายละเอียดใหครบถวน เชน เรื่องใหความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแลวควรระบุรายละเอียดใหครบถวน 
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการตอไปได ในการรับรองรายงานการประชุมตองพิจารณา 
รายละเอียดใหครบถวน เชน ตองกลับไปดําเนินการโดยมีเงื่อนไขอยางไร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.5 ไฟเกาะกลางถนนบริเวณดานหนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  สอบถามเรื่องผูรับผิดชอบไฟสองแสง 

สวางจากเกาะกลางถนนดานหนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไมติดตลอด แตจะติดเฉพาะ 
ชวงเกาะกลางถนนดานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งในชวงเวลา 20.3021.00 น. นักศึกษาตองเดินใน 
ความมืดตลอดแนวรั้วมหาวิทยาลัยทําใหดูนากลัวและมีความเสี่ยงอันตรายมาก จึงขอความอนุเคราะห 
มหาวิทยาลัยชวยดําเนินการประสานงานกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาใหชวยแกไขปญหาในเรื่อง 
ดังกลาวตอไป

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กลาววา แผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 25572560) ควรดําเนินการปรับแผนงานโครงการใหสอดคลองกับประเด็น 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวช้ีวัดและแผนงาน/โครงการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 15.30 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม




